Koncepce rozvoje KK
1.Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření
pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého este ckého zaměření, tvůrčích aspirací
a svého jedinečného talentu.
Období mého prvního nástupu do funkce vedoucího katedry v roce 2016 bylo ve znamení řady změn ve
struktuře pedagogického procesu českého i anglického studijního programu opro předchozímu vedení
katedry prof. Jíchou. Od samého počátku jsem usiloval o reakreditaci dvouletého studia v anglickém jazyce
na studium tříleté, protože se ukazovalo, že vědomos zahraničních studentů neodpovídají nárokům na
magisterské studium, kterými jsou vybaveni absolven bakalářského stupně FAMU. Přestože byl zřízený
zářijový „doplňovací kurz“ pro zahraniční studenty, nedalo se s jistotou na takto dohnané vědomos ,
zejména technického rázu, dostatečně kvalitně navázat v přednáškách op ky, ﬁlmové laboratoře a fyziky.
Po značně rozsáhlých konzultacích s pedagogy, kteří působí na větvi katedry pro CIN KK a v konzultacích se
samotnými studenty CIN KK, jsme vzájemně dospěli k jednoznačnému přesvědčení, že tříleté studium CIN
KK je op mální formou magisterského stupně v anglickém jazyce. Tak byla také koncipována v nové
akreditaci suma přednášek, seminářů, ale i oborových cvičení, aby výsledný diplom odpovídal erudici
studentů magisterského programu v jazyce českém.
V kontextu úpravy magisterského studia v jazyce anglickém došlo logicky i k úpravě magisterského studia v
češ ně. Mou ambicí bylo co nejvíce přiblížit oba magisterské stupně tak, aby úroveň jejich profesních
znalos byla co nejvíce podobná a v jistém smyslu i stejná. To se velkou měrou podařilo za intenzivní
spolupráce všech pedagogů KK a díky feedbacku od českých i zahraničních studentů.
V současné době, tj. v akademickém roce 2020-2021, podle již schválené akreditace probíhá první
magisterský ročník CIN KK. Aktuálně jsme i po akreditaci nového magisterského stupně české větve a ak.
rok 2021–2022 se touto akreditací bude již řídit, včetně následujících přijímacích zkoušek do magistra.
Schvalování akreditačního spisu stupně bakalářského je nyní v závěrečných fázích a byl nedávno schválen
Akademickým senátem FAMU. Změny, které ovlivnily úpravu magisterského studia, pochopitelně zasáhly i
do stupně bakalářského, a tak práce na vytvoření jeho nové koncepce nebyly jen „kosme ckými“
úpravami, ale proměnou systému a struktury i tohoto vzdělávání kameramanů. A to nejen ve smyslu
úpravy předmětů z hlediska technické a technologické vyspělos současnos , ale i prostřednictvím
redukce předmětů ve smyslu většího podílu na možnostech prak cké a seminární výuky, kdy jsou
individuální konzultace zejména při společných cvičeních samozřejmos , právě tak jako pedagogický dozor
nad nimi. Veškeré konzultace nad novými akreditacemi se opíraly a popírají jak o konzultace celého
pedagogického sboru katedry kamery tak o zpětnou vazbu studentů, jejichž názory ve značné míře
respektujeme a snažíme se jim rozumět a vyhovět jim.
Během mého dosavadního vedení KK byly některé předměty a semináře založeny, jako např. předměty
Kamera a animace, Kresebné analýzy prostoru, Kameraman a režisér, Obrazová narace a její současné
stylizační trendy, Filmový obraz za použi různých technik. Značnou měrou byly posíleny disciplíny
uměnovědných znalos studentů, byla uspořádána řada workshopů a masterclass s význačnými ﬁlmovými
zahraničními osobnostmi. Některé přednášky a semináře byly naopak zrušeny, jako např. Restaurování
ﬁlmu, Kolorování na barevném korektoru, Digitální archivace. Z hlediska dlouhodobého směřování katedry
kamery je podstatné, že se v současné době akreditují a akreditovaly všechny tři programy studia, takže
zásadní změny nebo tendence proměny výuky zakotvily právě v tomto kroku. Nepokládám proto za
přínosné předkládat změny sotva proběhlých změn.
V nejbližší době budou dále součás výuky některé semináře, workshopy nebo setkání, jejichž realizaci
znemožnila doba koronaviru a které byly domluvené již před prvním nouzovým stavem. Jedná se
například o modul podvodního natáčení se Stevem Lichtagem, modul Self promo on s Yemim A. D.,
seminář a workshop s koordinátorem postprodukčních triků Viktorem Mülerem z UPP, seminář

s kameramanem Mar nem Štrbou, workshop s Davidem Kleinem, artovým ﬁlmařem a umělcem Markem
Therem a dalšími. Zásadně se zasazuji o prohlubování ak vního přístupu studentů k výtvarnému umění a
pěstování jejich vlastní vůle navštěvovat galerie u nás i v zahraničí. Pravidelně probíhají společné exkurze
do galerie v Drážďanech a dále plánujeme například cestu do Florencie s odborným výkladem.
Krátkodobý výhled
Katedra kamery, jako ostatně všechny ostatní, byla poznamenána situací, kdy omezení výuky znemožnilo
osobní setkávání pedagogů se studenty a zasáhlo tak podstatnou měrou do realizace prak ckých cvičení,
které jsou zásadní součás studia kamery. Jedná se o konvoluty na sebe navazujících oborových cvičení,
jejichž vytváření a následné analýzy souvisí s dalším pokrokem studenta ve výuce a o spolupráce na
společných cvičeních. Kumulace nároků na obsazení štábů kameramany, natáčení oborových cvičení, ale i
plnění dalších úkolů spojených s výukou kladou na studenty značné nároky. V této situaci je třeba zvažovat
priority možnos všech ak vit ve studiu FAMU. V neposlední řadě se realizace prak ckých cvičení potýká
s nedostatkem ﬁlmové techniky i dalšího příslušenství potřebného k natáčení, protože překryvy štábů
vyčerpávají možnos Studia FAMU. Tuto situaci jsem řešil nařízením, které do jisté míry koriguje nároky
studentů rozcházející se s možnostmi zabezpečení natáčení a nepřiměřené nároky na techniku.
S pedagogy a Studiem FAMU jsme se zároveň dohodli, že výjimečně umožníme studentům KK i
mimosystémové nasazování do štábů, jehož zdůvodnění však nadále požadujeme.
Pro další akademický rok jsem také požadoval zvýšení počtu přijatých studentů do 1. ročníku bakalářského
studia z 5 na 6, protože nároky na spolupráci s kameramany se rozrůstají. Podobná inicia va zvýšení počtu
studentů je i v anglické větvi KK – CIN KK, ale složitost koronavirové atmosféry ve světě, ob žnost získávání
ﬁnančních prostředků ke studiu a víz pro studenty mimo EU, jsou komplikací, která zamotává počty
studentů navržených k přije i deﬁni vní počty studentů, kteří nastoupí do prvních ročníků CIN KK.
V poslední době se velmi dobrou a nebývale četnou stává spolupráce na cvičeních KAT a KSS. Další
atrak vní spolupráci pro kameramany může přinést cvičení v magisterském stupni KK ve spojení s CAS,
které studentům umožní přistoupit k libovolné formě realizace a natáčení. Toto cvičení, které pracovně
nazývám FREE, připravujeme s vedoucím CAS doc. Kořínkem.
Setkávání celé obce KK pokládám za naprosto zásadní pro životaschopnost celé struktury výuky a základ
kolegiálních vztahů mezi pedagogy a studenty. Diskuze se studenty a pedagogy, ať už v rámci samostatných
debat nebo společných schůzí, a společné vymýšlení řešení vyvstalých problémů či potřebných
systémových změn považuji za opěrný bod práce vedoucího katedry a běžnou ak vitu KK.
V této souvislos je třeba připomenout a pochválit ak vitu studentů a především pedagogů právě při
přípravě nových akreditací. Jsem hrdý, že se podařilo stmelit kolek v KK tak, aby nové akreditace vytvořili
jako synergické dílo ve vzájemné shodě, úctě a respektu.
2.Deﬁnování proﬁlu absolventa bakalářského a magisterského studia. Deﬁnování rozsahu rámcového
obsahu osvojených prak ckých dovednos a teore ckých znalos .
V této kapitole používám fragmenty z mé původní koncepce rozvoje katedry kamery, neboť jsem nezjis l
žádné zásadní odlišnos od předchozího záměru.
Koncepce proﬁlů absolventů – Bc., MgA., a MgA. CIN KK – byla předmětem mnoha setkání pedagogů i
studentů KK. Týmová spolupráce celého pedagogického sboru a respekt k dlouhodobě ustáleným i
aktuálním profesním nárokům, které jsou kladeny na absolventy KK, pomohly sestavit konvolut profesních
i morálně volních aspektů, jenž absolventy KK proﬁluje jako vyhledávané tvůrce v širokém spektru
audiovizuálního prostředí.

Bakalářské studium by mělo sloužit především jako profesně a řemeslně pevný základ pro následné
umělecké uvažování v navazujícím dvouletém magisterském studiu. Nicméně ani v bakalářském stupni
studia není nijak omezován talent a individualita jednotlivých studentů, což lze vysledovat již u realizace
jejich prvních elementárních oborových cvičení.
Smysl přístupu k získávané profesní erudici spatřuji především v odpovědnos k zadání, ať se jedná o
naplnění záměru pedagogického nebo později režisérského a producentského. Osobní invence je
uplatňována v man nelech mnoha léty osvědčeného systému cvičení, jejichž návaznost postupně buduje
profesní zdatnost studenta. Bakalářské studium by mělo být především předstupněm k tomu, co v dalším
stupni dělá z kameramana absolventa FAMU. Intelekt a individualita jsou posilovány při cvičeních
společných s dalšími katedrami a v komunikaci s ostatními tvůrčími složkami. Tvůrčí potenciál kameramanů
magistrů pokládám za nezpochybnitelný vizuální i obsahový vklad do ﬁlmového díla, ať už jde o
celovečerní ﬁlm nebo o aktuální formáty jakými jsou například streamové a televizní seriály.
3.Deﬁnování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních,
kombinace těchto způsobů apod.).
Katedra kamery je jediná katedra FAMU, ve které se dodržuje ročníkový způsob výuky opro dílenské, a to
především v bakalářském stupni. Důvodem pro takové řešení není historický odkaz vedení katedry, ale
pragma cké přístup k pedagogickému vedení oborových a společných cvičení v prvních třech ročnících
studia. Každý z vedoucích pedagogů je maximálně profesně vybavený na nároky cvičení a tudíž schopný
velmi přesně posoudit jeho profesní přínos a smysl u konkrétního studenta stejně jako produkční nároky
na realizaci cvičení. V magisterském stupni studia si student vedoucího společného cvičení volí sám, takže
se dá říci, že v magistru je umožněno hybridní vedení společných ﬁlmových prací.
1.Koncepce rozvoje akreditovaného studijního programu pro zahraniční studující CIN KK a jeho koncepční a
personální propojení se studijním programem v češ ně.
V současné době probíhá první ročník nového tříletého studia CIN KK, takže o další koncepci rozvoje by
bylo vhodné mluvit až na základě reﬂexe právě zavedených změn a zpětné vazby student. Bezpochyby
bude co vyhodnocovat a upravovat, až skončí letošní akademický rok, relevantní informace ovšem získáme
až s možnos regulérní realizace studia, které letos probíhalo částečně distančně, omezilo prak ckou
výuku a následně ovlivnilo nejrůznější oblas pedagogického procesu.
Co se týče pedagogického zajištění výuky, kladu důraz na to, aby prak ckou výuku a vedení cvičení měli na
staros ak vní tvůrci a aby to, co učí, nebyla pouze teorie, ale ověřená vlastní praxe. U programu CIN KK
ovšem vzniká omezení plynoucí z různé jazykové vybavenos pedagogů - ne všichni dokáží své odborné
zkušenos předávat stejně srozumitelně v anglickém jazyce. Proto jsem přikročil k řešení pomocí
tlumočníka, které se ukázalo být funkční a přínosné pro integraci CIN KK v rámci katedry. Vedle pedagogů,
kteří jsou schopni kvalitně a profesně erudovaně se studenty CIN KK komunikovat sami, jsou jiní, kteří
využívají služeb simultánního tlumočení, díky cemuž se rozdíly mezi pedagogy a studenty obou větví
v podstatě s rají. V současné době je již zavedeno několik přednášek a modulů v jazyce anglickém i pro
studenty české, některé semináře mohou absolvovat češ a zahraniční studen společně. Byly vytvořeny
podmínky pro stejné nároky na několik stěžejních cvičení českého akreditovaného programu a programu
CIN KK: An corro, Barevná etuda /Rainbow Execise/ a cvičení Světlotonalita /Lightonality/, Sen, Postup
práce, Seznámení a další. Při společných projekcích se jednoznačně potvrdilo, že srovnání kvalita vní
úrovně ﬁlmů obou jazykových větví vnímají studen jako inspira vní a rozdělování katedry na dvě větve
m pozvolna mizí.
4.Deﬁnování personální poli ky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teore ci, profesionální
pedagogové apod.).

Na KK již od jejího počátku vždy působili ak vní tvůrci, a proto jsem se i já snažil získat pro výuku nejen
ak vní kameramany, ale i další osobnos , které mají studentům co nabídnout.
Podařilo se mi přivést na katedru tyto nové pedagogy:

Kmenoví
1)

Mgr
. Michal Baumbruck – vyučuje předměty: Film Image Essen als, Camera in Documentary Film, vede
cvičení: Experimental Studio Shoot, TV Experiment, konzultant pro cvičení s KDT

2)

MgA
. Tomáš Sysel – vyučuje předměty: Filmový obraz za použi různých technik, Seminář con nuita,
Kameramanské oborové projekce (pro bakaláře), Film Image, Film Image use diﬀerent Film Techniques, Screening for Cinematographers, vede cvičení: Dolly (pro KK i CINKK studenty), Nestříhané
cvičení – Story /Uncut Exercise – Story/, Encounters, Sequence Study, Sport

3)

MgA
. Vidu Gunaratna – vede předměty: Da Vinci v kameramanské praxi 1-3, Da Vinci for cinematographers 1-3, vede cvičení: First Kiss - Dialogue, Triangle

Externí
1)

Ing.
Mar n Bernas – TV snímání a reprodukce 1-2, Výpočetní a digitální technika, Barevný proces (podílí
se na výuce s prof. Pecákem) Maths, Physics, Maths, Physics – Prac cal Seminar, Color Reproducon and Colorimetry

2)

Mgr
. Jakub Felcman - Vizuální styl v nezávislém ﬁlmu (modul, do budoucna stálý předmět)

3)

Mgr
. Miroslav Gábor – Prak ka oboru kamera (podílí se na výuce s prof. Myslíkem), Teorie fotoprocesu
(podílí se na výuce s prof. Pecákem), Exponometry and Sensitometry (podílí se na výuce s prof.
Pecákem), Exponometry Exercise (podílí se na výuce s prof. Pecákem)

4)

Ing.
arch. Radmila Iblová – History of Architecture, History of Everyday Life in Europe

5)

MgA
. et Mgr. Roman Kašparovský – Obrazová narace a její současné stylizační trendy 1-2, Image narraon and current styliza on terms 1-4

6)

Ing.
arch. Jindřich Kočí – Výtvarná příprava hraného ﬁlmu /Art prepara on of Feature Film/

7)

prof
. Ing. Petr Páta – Op ka 1-2 /Op cs 1-2/

8)

Ada
m Pluskal – Vizuální efekty ve ﬁlmu a TV 1-4 (výuka společně s doc. Weiserem), Plánování ﬁlmové
produkce v prostředí FramForge, Digital Composi ng, Pre-produc on planning with Sketchup´s virtual environment, Visual Eﬀects in Film and TV 1-3

9)

MgA
. Filip Šenk – O obrazech 1-2 /On Pictures 1-2/

10)

MgA
. Magdaléna Schmidtová – Kresebné analýzy prostoru 1-2 /Drawing and Analysis of Space 1-2/

11)

prof
. Jiří Svoboda – Kameraman a režisér 1

12)

Ivan
Vít – Kamera a animace

13)

MgA
. Ondřej Nedvěd – Kamera a animace – Čerstvý absolvent KK, kameraman ﬁlmu Drak, odb. asistent
Ivana Víta

14)

BcA.
Tomáš Šťastný – uvažovaný odb. as. pro výuku Barevné kinematograﬁe

6.Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, výčet společných cvičení.
Viz příloha – Společná cvičení
5.Návrh op malizace množství cvičení s ohledem na kapacitní a organizační možnos
katedry produkce FAMU.

Studia FAMU a

Cvičení KK byla několikrát op malizována na základě:
a) analýzy, která se týkala efek vity výuky i postupného nabývání prak ckých zkušenos v rámci
pedagogického sboru
b) diskuzí se studenty a jejich názorů na prak cká cvičení oborová a společná s ostatními katedrami FAMU
c) posouzení ekonomických i logis ckých možnos Studia FAMU
d) komunikace s KP a jejich možnos spolupracovat na oborových cvičeních KK
Počet i smysl cvičení, zejména oborových, je v současné době ustálen na nezbytném penzu
kameramanských dovednos tak, aby studen získali erudici odpovídající všem potřebným nárokům na
profesní zdatnost a byli schopni realizovat všechna společná cvičení.
6.Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní v souladu, nebo vyvstává
potřeba reakreditovat.
Řada změn, které jsem se svými kolegy provedl za dobu svého prvního období vedení katedry, je ve fázi
ukončenos . CIN KK začal první ročník tříletého programu, magisterský stupeň studia bude mít nově
vyhlášené přijímací zkoušky, bakalářský byl právě schválen senátem FAMU. Proto nejsou úvahy o
reakreditaci v tuto chvíli aktuální. Při úvahách o reakreditaci je nutné vzít v potaz fakt, že některé zásahy
do vnitřní struktury studia kameramanů mohou narušit vazbu na spolupráci s ostatními katedrami.
Propojenost studentů několika kateder FAMU při realizaci cvičení je těsná a léta budovaná, nelze tedy jen
tak bez hlubšího rozmyslu měnit koncepci studia, protože by se m mohla narušit základní premisa
„služebnos “ kameramanské profese. Služebnos však není míněno nic, co by z kamery dělalo profesi
podřízenou, ale právě naopak: vědomos získané praxí, které na KK studentům předávají zkušení

profesionálové, posilují jejich vědomí problémů, s nimiž se jako kameramani ve své profesionální dráze
budou setkávat, a pomáhají jim těmto problémům čelit.
V tomto kontextu je třeba rovněž konstatovat, že tříleté období funkce vedoucího katedry je velmi krátké
pro správné posouzení provedených změn ve studiu. Výsledky, ať už pozi vní nebo případné nega vní, lze
vysledovat pouze později po analýze změn, které jsem dosud provedl. Jsem toho názoru, že funkční a
smysluplné reakreditace nelze provádět pouze na základě momentálních dojmů a módních technických
trendů.

